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Til 
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 
Representant for fylkesdirektør i Agder fylkeskommune 
 

Innkalling til møte i Østre Agder rådmannsutvalg onsdag 

22.september 2021. 

 

Sted Tid  

Kafelokalet I Arendal bibliotek 22.september 
kl.08.30-13.00 

 

Saksliste: 

 
55/21 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg  

25.august 2021.  

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

56/21 Kommunalt responssenter – prisøkning for samarbeidskommunene 

Digitaliseringsrådgiver Christina Bjørke Berntsen vil delta under behandlingen av saken. 

Vedlagt følger saksutredning for prosessen omkring videreføring av samarbeidet med 
Kristiansand kommune om felles responssenterløsning for hovedtyngden av kommuner i 
Agder. Saksframstillingen redegjør for de utfordringer vertskommunen for denne løsningen 
har hatt økonomisk knyttet til drift av denne tjenesten. Det er ønskelig at Østre Agder 
rådmannsutvalg kommer med en anbefaling overfor kommunene om hvordan dette bør 
løses. Konsekvensen av endrede økonomiske premisser for samarbeidet må bæres av 
hver enkelt deltakende kommune og det vedtaket forutsettes gjort i hver enkelt 
samarbeidskommune. 

Østre Agder helse- og omsorgslederforum har fått oversendt saksframstillingen og 
eventuelle merknader fra medlemmene der vil bli oversendt utvalgets medlemmer så snart 
de foreligger. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/09/Motereferat-210825-radmannsutvalget.pdf
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Østre Agder-samarbeidet anbefaler primært at kommunene forholder seg til allerede inngått 
avtale og avtalepris.  
  
Østre Agder-samarbeidet anerkjenner det viktige samarbeidet på Agder innen 
trygghetsteknologi. Vertskommunen (Kristiansand kommune) har frem til nå hatt det fulle 
ansvar for responssenteret og driftsresultat, og dermed avtalene knyttet til driften av 
responssenteret og leverandøravtalene. Østre Agder-samarbeidet synes det er positivt at 
vertskommunen har inngått en avtale med Tellu for å bidra til det vertskommunen beskriver 

som stordriftsfordel, men er bekymret for den differensierte prisingen. 
  
Østre Agder-samarbeidet anbefaler sekundært en enkel prismodell (1 eller 2 delt). En enkel 
prismodell vil bidra til økonomisk forutsigbarhet for samarbeidskommunene. Videre 
anbefales det at økonomisk prismodell må være innenfor kommunal deflator, slik 
kommunene allerede har forpliktet seg til i by/kommunestyrevedtaket ved avtaleinngåelse 
om vertskommunesamarbeidet om responssenter tjenester.   

 

57/21 Saksframstilling vedrørende eventuell sammenslåing av ØABV og Grimstad brann- 
og redningsvesen. 

Kommunene i ØABV samarbeidet må avklare videre behandling av spørsmålet om 
sammenslåing. I henhold til bestemmelsene i samarbeidsavtalen for ØABV så er en 
eventuell sammenslåing et spørsmål som hvert kommunestyre/bystyre skal ha anledning til 
å ta stilling til. Rådmennene vil måtte vurdere om de som gruppe kan komme med en 
anbefaling i saken. Saksframstillingen fra fungerende brannmester ved ØABV ettersendes 
mandag 20.september. 

Tilsvarende saksforberedelse utarbeides av brannsjefen i Grimstad brann- og 
redningsvesen som kommunestyret der tar stilling til. 

Forslaget til vedtak i saken baseres på konklusjonen i fellesmøtet mellom 
kommunedirektørene 17.september og sendes ut sammen med saksframstillingen på 
mandag. 

58/21 Oppfølging av Statsforvalteren i Agder sitt strategimøte vedrørende Covid-19 den 
9.september 2021 

 Under statsforvalterens samling av kommunene fra Østre Agder-samarbeidet og 
Setesdalsregionen reiste statlige myndigheter spørsmål om det kan være hensiktsmessig å 
drøft samarbeid om vaksineringskapasitet innenfor rammen av eksisterende samarbeid. 
Fra statlig side er en opptatt av å sikre opprettholdelse av en kapasitet når en stor del av 
befolkningen er ferdig fullvaksinert. Dette for å kunne gi et tilbud til etternølere og prioriterte 
grupper for en tredje vaksinedose. Fylkeslegen har tilbudt seg å stille i 
representantskapsmøtet 5.november for å redegjøre om hvordan embetet ser på det videre 
arbeidet med Covid-19 pandemien. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg anmoder Østre Agder helse- og omsorgslederforum om å 
drøft hvordan nødvendig kapasitet til å håndtere Covid-19 pandemien kan opprettholdes i 
regionen når hovedtyngden av tiltak trappes ned og om det kan være hensiktsmessig å 
løse noen oppgaver i fellesskap. 

 

59/21 Rådmannsutvalgets forslag til budsjett 2022 og handlingsprogram 2023-2025 

 Utkastet til budsjett foreligger dessverre ikke. Det vil bli ettersendt så raskt som mulig. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 
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Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler forslaget til budsjett 2022 og handlingsprogram 
2023-2025. 

Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler at det før budsjettseminaret for 2023 blir gjort et 
forarbeid med sikte på å innarbeide løpende forpliktelser i form av avtaler med eksterne 
samarbeidsparter og premisser lokal medfinansiering for statlige satsinger. 

60/21 Saker til behandling i representantskapet 1.oktober 2021 

 Møtet er flyttet til Gjerstad 

 Møteplan 2022 

 Husbanken ny nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024) «Alle trenger et 
trygt hjem». Øystein Djupedal + fagdirektør Bjørn Notto Eppeland 

 Bruk av landsdelens kraftoverskudd til industriell utvikling. Konserndirektør Steffen 
Syvertsen i Agder energi kommer for å formidle selskapets vurdering av mulighetene. 

 Behov for regionalt perspektiv på arealplanleggingen i Østre Agder-samarbeidet i årene 
framover ved kommunalsjef Geir Skjæveland.  

 

61/21 Behovet for regionalt perspektiv på tilretteleggingen av næringsarealer i lys av 
etableringen av Morrow Batteries 

Kommunalsjef Geir Skjæveland med ansvar for planleggingen etter Plan- og bygningsloven 
vil orientere om deres vurdering av behov for næringsarealer både knyttet til Morrow, til 
ringvirkninger av denne etableringen og i andre næringer. Prosjektleder Barbro Olsen 
deltok i møtet i Østre Agder teknisk forum 8.september og fagmedarbeiderne gjorde der 
følgende vedtak: 

Østre Agder teknisk forum anmoder Arendal kommune om å bidra til at kommunene 

i Østre Agder-samarbeidet informeres om de pågående planprosesser videre i 

arbeidet. Medlemmene bør følge informasjonen om prosjektet på dedikerte nettsider. 

Rådmannen i Arendal er meget positiv til den interesse medarbeidere i teknisk forum 
uttrykker og vil bidra til hensiktsmessig informasjonstilgang. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg vil understreke viktigheten av at medlemmer i Østre Agder 
næringsforum og Østre Agder teknisk forum gis innsyn i de omfattende og viktige prosesser 
Arendal kommune står oppe i ved etableringen av Morrow Batteries. Utviklingen i hele 
Østre Agder preges av de positive ringvirkningene av etableringen. Hele regionens 
samlede potensial som bo- og arbeidsmarkedsregion skal støtte opp under etableringen og 
bidra til positiv utvikling for alle kommunene i Østre Agder-samarbeidet. 

 

62/21 Eventuelt 

Barnevern reform 

Lister har sterkt fokus på konsekvensene av endringer innen barnevernet. Bør vi på neste 
møte i Østre Agder rådmannsutvalg anmode barnevernledere i Arendal, Grimstad, Froland 
og Østre Agder barnevern(Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli) om å delta for 
å drøfte hvilke utfordringer vi står overfor? 

 

 

  

https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/prosjekter-og-utvikling/tilrettelegging-for-batterifabrikk/
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Innkjøp 

Innspill fra rådmannen i Arendal 

Vi ser trolig konturene av et visst samarbeid om innkjøp i en eller annen fasong og et eller annet 
omfang i Østre Agder. 

Kanskje en søknad fra Østre Agder om 2-3 årig engasjementstilling som innkjøpsrådgiver «Grønne 
innkjøp» i de 8 kommunene finansiert av klimasats-midler kan være en god ide? 

 

For leder av Østre Agder rådmannsutvalg Harald Danielsen 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

 

 


